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D E C I Z 1 A nr. 4.10
din 24.09.2020

”Cu privire ia schimbarea 
categoriei de destinaţie a terenului ”

proiect

or. Leova

în conformitate cu art.43 alin.(l) lit.d1) al Legii privind administraţia publică locală nr.436- 
XVI din 28.12.2006 cu completările şi modificările ulterioare, art.9, art.71 al Codului funciar 
nr.828 din 25.12.1991 cu completările şi modificările ulterioare, ari. 29 al Regulamentul cu 
privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri cu completările şi 
modificările ulterioare aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1170 din 25.10.2016, Consiliul
raional Leova

D E C 1 1) E

1. Se modifică categoria de destinaţie unui sector de teren agricol cu suprafaţa de 0,4181 
ha, cu numărul cadastral 57264040161, proprietate publică a Consiliului raional Leova. 
amplasat în extravilanul localităţii Romanovca, cu trecerea în categoria de teren cu 
destinaţie pentru construcţie, pentru amplasarea a două rezervoare de apă potabilă cu V- 
5 0mJ.

2. Se pune în sarcina Direcţiei Agricultură, Relaţii Funciare şi Mediu să efectueze 
modificarea documentaţiei cadastrale. în conformitate cu prevederile prezentei decizii.

3. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului Leova, 
dl. Nicolae Priţcan.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional Leova

Secretarul şedinţei 
Consiliului raional Leova

Avizat: Roxana Ceoric

Elena Copoţ



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de Decizie 

Cu privire la schimbarea categoriei de des

tei
car

Pentru construcţia a două rezervoare de apă potabil 
alimentarea cu apă a localităţii Romanovca, a fost selectat 
cu suprafaţa de 0,4181 ha, număr cadastral 57264040161, 
local a s. Romanovca prin Decizia nr.7.1 din 10.11.2016 
Consiliul raional Leova prin Decizia nr.6.12 din 15.12.2016 
selectat fiind agricolă.

Pentru construcţia rezevoarelor este necesar de schimba 
din teren cu destinaţie agricolă în teren cu destinaţie pentru c 

Astfel, conform art. 29 al Regulamentul cu privire la 
destinaţiei şi schimb de terenuri cu completările şi modificat 
Guvernului nr. 1170 din 25.10.2016, pentru terenurile ag 
administrativ-teritoriale schimbarea destinaţiei se aprobă prin 

Din cele expuse, se propune spre aprobare Proiectul 
categoriei de destinaţie a terenului”.

it categoria de destinaţie a terenului 
pnstrucţii.
modul de transmitere, schimbare a 
ile ulterioare aprobat prin Hotărîrea 

ricole proprietate publică a unităţii 
Decizia Consiliului.
Decizie ”Cu privire la schimbareade

inatie a terenului

ă cu Volumul de 50 m3 pentru 
renul în extravilanul s. Romanovca 
re a fost transmis de către Consiliul 

şi primit în proprietate de către 
categoria de destinaţie a terenului

Ex. Tatiana Gaidamut, 
specialist superior Secţia Construcţii şi Dezvoltarea Teritoriul u i .


